
Tájékoztató a 2021/2022-es tanév május-júniusi  

érettségi vizsgára történő jelentkezéshez 

 

JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA 

 

A jelentkezési lap az érettségi vizsgára átvehető lesz a portán, az osztályfőnököktől vagy 

letölthető a honlapunkról is (https://fazekas.hu/erettsegi-vizsga/). 

Előrehozott érettségi vizsga idegen nyelvekből, informatikából, továbbá olyan érettségi 

vizsgatárgyból tehető, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való 

jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola 

helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek 

valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző 

második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban. 

Előrehozott érettségi vizsgához a vizsgára bocsátás feltétele: az adott tárgyból 2022. április 

22-ig a tantervünkben szereplő valamennyi hátralévő tanév anyagából (beleértve a jelenlegi, 

2021/2022-es tanévet is) osztályozóvizsga letétele. Ennek elmaradása a jelentkezést 

érvényteleníti. Pedagógiai Programunk alapján egyszerre maximum két tanév tananyagából 

lehet osztályozó vizsgát tenni. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_jelentkezes

_mente.pdf (letöltés ideje: 2022.01.18.) 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_elorehozot

t_erettsegi.pdf (letöltés ideje: 2022.01.18.) 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_erbiz_ninc

s_szintemelo_vizsga.pdf (letöltés ideje: 2022.01.18.) 

A tavaszi osztályozóvizsgákra 2022. április 5-ig lehet jelentkezni - 18 év alatt szülő által is 

aláírt, szaktanár által támogatott - írásban benyújtott kérelemmel. A kérelem beadásához a 

https://fazekas.hu/wp-

content/uploads/2019/03/Kerelem_osztalyozovizsga_engedelyezesere_2018-2019.pdf oldalról 

tölthető le a kitöltendő nyomtatvány. Az írásbeli és szóbeli osztályozóvizsgákat április 12-13-

ig, valamint április 20-22-ig tartjuk. 

Az érettségi vizsgára jelentkezés végső, központi határideje: 2022. február 15. kedd.   

A felsőfokú felvételi eljárásra való jelentkezés határideje 2022. február 15., de ez utóbbit a 

tanuló a középfokú iskolától függetlenül, önállóan intézi (www.felvi.hu). 

A jelentkezők az érettségi jelentkezési lapot gondosan és jól olvashatóan töltsék ki, a 

jelentkezés napján még 18 éven aluliak a szülővel/törvényes képviselővel is írassák alá.  

A jelentkezési lap beadásakor minden adat hivatalos igazolását is be kell mutatni, vagyis az 

eredeti 

 személyi igazolványt, 

 lakcímkártyát, 

 korábbi előrehozott és szintemelő érettségi vizsga esetén az arról szóló 

törzslapkivonatot. (Ezt a dokumentumot le is kell adni a jelentkezésnél.) 
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A jelentkezési lapot személyesen a Fazekasban, az érettségi vizsga jegyzőjének kell leadni (és a 

dokumentumokat bemutatni) a következő időpontokban: 

12.a és 12.b osztály:  2022.01.31. 13.00-15.00 óráig 

12.c és 12.d osztály:  2022.02.01. 12.00-14.00 óráig 

10-11. évfolyam: legkésőbb 2022. január 31-én 16.00 óráig (előrehozott érettségik). 

Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők az adminisztráció megkönnyítése érdekében a 

jelentkezési lappal együtt fénymásolatot is hozzanak magukkal a személyi igazolványukról és 

a lakcímkártyájukról. 

A jegyzők:  

 12.a  DÖMÉNY MÁRIA  dmaria@f.fazekas.hu 

 12.b  RÓZSAHEGYI KRISZTINA  rozsa@f.fazekas.hu 

 12.c  BATÁRI CSILLA  bataricsilla@f.fazekas.hu 

 12.d  PAPP ZSUZSANNA  pappzsuzsanna@f.fazekas.hu 

10-11. évf.  RÓZSAHEGYI KRISZTINA  rozsa@f.fazekas.hu 

Az emelt és középszintű informatika, valamint az emelt és középszintű testnevelés vizsgára 

jelentkezőknek a jelentkezéskor egy kitöltött nyilatkozatot is mellékelniük kell. 

Ehhez való formanyomtatványt a jegyzőjüktől kérhetnek. 

Visszaigazolásul minden jelentkező kap egy nyomtatott másolatot az elfogadott jelentkezési 

lapjáról - szintén személyesen a jegyzőtől: 

 a 12.a és 12.b osztályosok 2022. 02. 07-én, a 6. órában,  

 a 12.c és 12.d osztályosok 2022. 02. 08-án, a 6. órában, 

 a 10-11. évfolyamos jelentkezők 2022. 02. 09-én vagy 2022. 02. 10-én vehetik át a 

Titkárságon, Rózsahegyi Krisztinától. 

Az adategyeztetéshez kérik a jegyzők, hogy a szükséges dokumentumokat ezen a napon is 

hozza magával a jelentkező. Rendkívül fontos a visszaigazoláson szereplő adatok (személyes 

adatok, vizsgatárgyak, vizsgaszint, vizsganyelv) gondos ellenőrzése. Az esetleges hibákat, 

elírásokat azonnal, de legkésőbb 2022. február 11-én déli 12 óráig jelezni kell. 

Amennyiben betegség, karantén miatt a megadott időpontok nem megfelelőek, a 

jegyzőnek kérjük jelezni e-mailben! 

Február 15-e után a jelentkezésen változtatni már nem lehet. 

Az érettségi vizsga tantárgyainak, valamint azok szintjének kiválasztásához hangsúlyozzuk: 

a választás személyesen a tanuló joga és döntési kötelezettsége.  

A választást a felsőfokú továbbtanulás abban befolyásolja, hogy az egyes felsőoktatási 

intézmények által megjelölt (vagy az általuk szabad választásra felsorolt listából a tanuló által 

kiválasztott) „érettségi vizsgatárgy”-ra mindenképpen jelentkezni kell. 

A vizsgaszint megválasztása független lehet attól, hogy a tanuló részt vett-e emelt szintű 

felkészítésen, de a megpályázott felsőoktatási intézmény(ek) követelményeit mindenképpen 

figyelembe kell venni.  

A 2022. évi vizsgaidőszakokban emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely -

mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy - a felsőoktatási 

felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a 

vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2022/emelt_vizsgatargya

k_2022.pdf (letöltés ideje: 2022.01.18.) 
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A TANTÁRGYAK: 

I. Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai (és azok írásbeli vizsgájának időpontjai az idén): 

 1. magyar nyelv és irodalom    május  2.,    9.00 

 2. matematika      május  3.,    9.00 

 3. történelem       május  4.,    9.00 

 4. idegen nyelv 

  nálunk:  angol     május  5.,    9.00 

    német     május  6.,    9.00 

    latin     május 16., 14.00 

    francia    május 18.,   8.00 

    orosz     május 20.,   8.00 

    olasz     május 23.,   8.00 

Nálunk nem tanított idegen nyelvből szintén most, és nálunk kell jelentkezni, de először egy, 

az adott nyelvet tanító középiskolában kell a tanulónak osztályozóvizsgákat tennie (az adott 

intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően, valamennyi évfolyam 

tananyagából). Az érettségi vizsgát ebből a nyelvből szintén másutt fogja letenni, bármelyik 

szinten.  

Ugyanez a helyzet bármely más, a Fazekasban nem tanított tantárgy esetében is. 

II. A kötelezően választható (5.) vizsgatárgyak iskolánk 2022-ben végző 12. évfolyama 

számára azok, amelyeket a helyi tantervünk szerint tanítunk, és amelyekből a tanuló a 

követelmények teljesítéséről bizonyítványt kapott: 

  másik idegen nyelv (a fenti listából) 

  kémia       május 10.,   8.00 

  földrajz      május 10., 14.00 

  biológia      május 12.,   8.00 

  informatika        középszint   május 13.,   8.00 

     emelt szint    május 16.,   8.00 

  ének-zene       május 13., 14.00  

  fizika       május 17.,   8.00 

  vizuális kultúra     május 17., 14.00 

  filozófia      május 18., 14.00 

  dráma       május 19., 14.00 

III. További (6., 7. stb.) szabadon választott vizsgatárgy lehet: bármelyik tantárgy az előző 

listáról, illetve a Fazekas helyi tantervében nem szereplő, de másutt tanított tantárgy 

(vendégtanulói jogviszonnyal). 

A jelentkezési lapon minden vizsgatárgyat fel kell tüntetni, azokat is, amelyekből már sikeres 

előrehozott érettségi vizsgát tett a jelentkező. 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK 

Az egyes tantárgyak követelményeiről, segédeszközeiről, a vizsga formájáról a  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak linken található 

részletes információ, valamint a felkészítő-vizsgáztató szaktanárok adnak útbaigazítást. 

 

A szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltaknak megfelelő mentesítésre 

vonatkozó szabályokról az alábbi linken érhető el információ: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak


https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato.pdf 

(letöltés ideje: 2022.01.18.) 

A középszintű szóbeli vizsgákra a vizsgázók vizsgabizottságokhoz kerülnek besorolásra.  

Minden érettségiző úgy készüljön, hogy a megadott szóbeli vizsgaidőszak bármelyik napján 

lehet a szóbeli vizsgája! A jelentkezések lezárása után osztjuk be a jelentkezőket 

vizsgabizottságokba, és tervezzük meg a vizsga menetrendjét, melyre elnököt a 

Kormányhivatal jelöl ki. 

A szóbeli vizsga vizsganapjait a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 08.) EMMI 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza: 2022. június 13-24. (középszintű). 

Az emelt szintű szóbeli vizsgákra 2022. június 1-9. között kerül sor, az emelt szintű 

vizsgá(k)ra - írásbelire és szóbelire egyaránt - minden jelentkező vizsgabehívót kap. 

 

 

Budapest, 2022. január 20. 

 

Barati Krisztina 

igazgatóhelyettes 
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